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Hvad er VVM 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på 
land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 
af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at 
kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-
redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig de-
bat og for den endelige beslutning om projektets realisering.  
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. 
Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og for-
slag om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger 
på: 
 

- mennesker, fauna og flora 
- jordbund, vand, luft, klima og landskab 
- materielle goder og kulturarv, og 
- samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gen-
nemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbe-
styrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen imidlertid opgaven. 
Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter an-
den lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. 
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Redegørelse 

Baggrund og formål 
Kommunekemi ønsker at etablere et anlæg til tørring af spildevandsslam fra kommunale 
renseanlæg. Tørreprocessen vil finde sted ved brug af damp fra virksomhedens eksisterende 
anlæg til forbrænding af farligt affald. Det tørrede slam vil blive afhændet til energiproduce-
rende anlæg, hvor det vil kunne indgå som et CO2-reducerende brændsel. 
 
Kommunekemi blev etableret i 1971 som det første anlæg i Danmark for behandling af farligt 
affald. Kommunekemi har adresse på: Lindholmvej 3, 5800 Nyborg. 

Slamtørringsanlægget 
Anlægget, der forventes at få en kapacitet på 100.000 t afvandet slam pr. år, vil bestå af et 
modtageanlæg, et tørreanlæg og et udleveringsanlæg. 
 
Modtageanlægget vil bestå af et påslag og 6 forrådssiloer på i alt 1.000 m , som vil skulle 
fungere som bufferlager. Fra forrådssiloerne vil slammet blive overført til tørreanlægget. 

3

 
Tørreanlægget vil bestå af 2 serieforbundne tørrere, hvor der vil blive anvendt damp fra 
Kommunekemis forbrændingsanlæg som tørremedie. Efter tørring vil tørstofprocenten være 
øget fra ca. 23 % til 90 %.  
 
Udleveringsanlægget vil bestå af 4 siloer på i alt 800 m  til oplag af tørret slam. Herfra vil det 
tørrede slam blive læsset i tank-trailere, som transporterer det videre til forbrænding uden for 
Kommunekemi. 
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Den planlagte placering af anlægget fremgår af luftfotoet.  
 

 
Figur 1. Anlæggets planlagte placering. 
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Risiko 
Kommunekemi er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer. Virksomheden har status som en kolonne 3-virksomhed og 
har som følge heraf udarbejdet en sikkerhedsrapport i overensstemmelse med bekendtgø-
relsens bilag 4. Sikkerhedsrapporten belyser bl.a. risikoen i omgivelserne, hvis der skulle ske 
et større uheld på virksomheden. 
 
På baggrund af konsekvensberegninger for de identificerede uheldsscenarier som led i slam-
tørringsanlæggets drift er det vurderet, at en eksplosion forårsaget af afdampet metan vil 
kunne forårsage skade på en kølecontainer for opbevaring af peroxider, der er opstillet ca. 
30 meter fra slamsiloerne. Det er dog vurderet, at det alene vil være de udvendige dele af 
kølecontaineren, som vil kunne tage skade, og at en eksplosion ikke vil kunne initiere et 
uheld i oplaget af peroxider. 

VVM-pligt 
Slamtørringsanlæggets etablering er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurde-
ring af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om plan-
lægning. Det medfører, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse.  
 
På længere sigt overvejes det at åbne mulighed for at returtage asken fra forbrændingen 
med henblik på at udvaske og nyttiggøre askens indhold af gødningsstoffer. Et sådant pro-
jekt indgår dog ikke i den aktuelle sag og forudsættes derfor behandlet særskilt i henhold til 
VVM-reglerne. 
 
I juni 2010 indkaldte Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen Odense) offentlighedens ideer og 
forslag til indholdet af VVM-redegørelsen. Virksomheden har sidenhen udarbejdet en VVM-
redegørelse som offentliggøres sammen med kommuneplantillægget. 
 

Planredegørelse  
Kommunekemi er beliggende i et erhvervsområde i den østlige del af Nyborg. Inden for om-
rådet er beliggende en række virksomheder, herunder større virksomheder som Munck, Da-
loon og Ardo A/S (Frigodan) og Nyborg Renseanlæg.  Arealerne mod syd er havneområde 
(Lindhom Havn) ud til Nyborg Fjord. En gren af fjorden strækker sig op til det sydøstlige hjør-
ne af Kommunekemis areal. 
 
Erhvervsområdet ligger tæt på jernbanen og Den Fynske Motorvej, der løber umiddelbart 
nord for området. 
 
De nærmeste boligområder er Kystvejskvarteret mod vest og Øhavekvarteret nord for motor-
vejen. Afstanden fra slamtørringsanlægget til boligområderne vil være ca. 600 – 650 meter. 
Ca. 500 meter mod vest ligger et område til offentlige formål med institutioner m.v. I området 
er der enkelte beboelser.  
 
Kommunekemis område afgrænses mod øst af Lindholm Havnevej. Umiddelbart øst herfor 
ligger skovområdet Plantagen som et grønt bynært område med rekreativ værdi og Skt. 
Knuds Golfbane mod nord og øst. 
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Figur 2. Slamtørringsanlægget placering i erhvervsområdet i den østlige del af Nyborg  

 

Landsplanlægning 
 
Vandplan 
Området ligger inden for Hovedvandopland 1.14 Storebælt, og omfattes derfor af Vandplan 
2010 – 2015 for oplandet, som trådte i kraft den 22. december 2011. 
 
Vandplanen indebærer, at miljømålet ”god økologisk tilstand” er gældende for de marine 
vandområder i Hovedvandopland Storebælt.  I miljømålet for økologisk tilstand indgår miljø-
kvalitetskrav for visse miljøfarlige forurenende stoffer.  Ingen af kystvandene i hovedvandop-
landet, hverken de åbne eller lukkede områder, har på nuværende tidspunkt en god økolo-
gisk tilstand (med hensyn til de biologiske kvalitetselementer), vurderet ud fra den nuværen-
de tilstand af dybdegrænsen af ålegræs. I planens indsatsprogram for supplerende foran-
staltninger udover baseline er angivet tiltag svarende til en reduceret påvirkning af overflade-
vande med 95 tons kvælstof pr. år og 2,5 ton fosfor pr. år.   
 
På spildevandsområdet indgår en indsats i forhold til spredt bebyggelse og regnbetingede 
udløb, men ingen supplerende foranstaltninger i forhold til renseanlæg og industri. 
 
I vandplanen er anført, at indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne for så 
vidt angår miljøfarlige stoffer i første planperiode primært baseres på, at udledningerne af 
miljøfarlige forurenende stoffer skal reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitets-
krav. Tilslutninger af spildevand fra virksomheder til offentlige spildevandsanlæg i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven skal reguleres med tilslutningstilladelser, der skal sikre at miljøkvali-
tetskrav efter udledning fra det offentlige spildevandsanlæg kan opfyldes 
 
Området, hvor Kommunekemi a/s er beliggende, er ikke udpeget som område med særlige 
drikkevandsinteresser eller område med drikkevandsinteresser, og ligger ikke inden for ind-
vindingsopland til alment vandværk. 
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Af vandplanen fremgår endvidere, at store strækninger af den samlede kyst i hovedvandop-
landet er udpeget som badevandsområder i henhold til badevandsdirektivet. Strækninger i 
den nordlige del af Kerteminde Bugt, ved Nyborg og langs ca. halvdelen af Langelands kyst 
indgår dog ikke i udpegningen. 

Kommuneplanlægning 
 
Kommunekemi a/s ligger i Erhvervsområde Øst i den østlige del af Nyborg. 
 
I Nyborg Kommunes Kommuneplan 2009 er erhvervsområdet, som Kommunekemi ligger in-
den for, omfattet af rammebestemmelser for erhvervsområde 1.E.4. Områdets anvendelse er 
i kommuneplanen fastlagt til industri med særlige beliggenhedskrav. Inden for området tilla-
des virksomheder svarende til miljøklasse 4 - 7. 
 
I overensstemmelse med risikobekendtgørelsen er der i kommuneplanens rammebestem-
melser udlagt et konsekvensområde på 500 meter omkring virksomheden, hvor der ikke må 
etableres risikofølsom anvendelse med mindre det er vurderet, at risikoforholdene er sikker-
hedsmæssigt forsvarlige. Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav, hvortil Kommunekemi a/s hører, udlægges der i planen konse-
kvensområder på i udgangspunktet 500 meter. 

Lokalplanlægning 
Hele Kommunekemis område er omfattet af lokalplan nr. 124 for Erhvervsområde Øst – et 
område til erhvervsformål, miljøbelastende virksomheder. Med lokalplanen forbeholdes om-
rådet til kemiske virksomheder – eller dermed beslægtede industri- og entreprenørvirksom-
heder – der kan indgå i den erhvervstypebestemte opdeling af området. 
 
Placeringen af slamtørringsanlægget vil ske på et område, hvor afstande til boligområder 
muliggør placering af de mest miljøbelastende virksomheder (klasse 7). 
 

 
Figur 3. Afstandszoner fra boligområder, jfr. lokalplan nr. 124. 

 

 8



Lokalplanen tillader en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter. Særlig bebyggelse, der kan 
begrundes i produktionsmæssige forhold, kan tillades indtil 25 meter over terræn. Silo-, tank- 
og forbrændingsanlæg og lignende kan tillades indtil 40 meter over terræn.  
 
Endvidere kan opføres skorstene og antenner i større højde, når det er nødvendigt for virk-
somhedens drift. 
 
Støjgrænseværdien ved skel er fastsat til 70 dB(A). Denne grænse suppleres med krav sva-
rende til overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i de respektive naboområder 
(boligområder m.v.). 
  
Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om en beplantningsplan for området og om 
en stiforbindelse umiddelbart syd for Kommunekemis område, der skal sikre forbindelse mel-
lem Plantagen og boligområderne mod vest. 
 
Udarbejdelsen af kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen ændrer ikke ved lokalplan nr. 
124, som opretholdes og således fortsat er gældende for virksomheden og ejendommen. 

Naturbeskyttelse 
International naturbeskyttelse 
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) er habitatområde H100 
”Centrale Storebælt og Vresen”, der er udpeget for at beskytte marsvin og rev. Slamtørrings-
anlægget vil komme til at ligge i en korteste afstand af ca. 400 meter fra grænsen til habitat-
området.  
 
Habitatområdet er en del af internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 116, der tillige omfat-
ter fuglebeskyttelsesområderne F 73 (”Vresen og havet mellem Fyn og Langeland”, hvor ud-
pegningsgrundlaget er Ederfugl) og F 98 (”Sprogø og Halsskov Rev” med Ederfugl og Split-
terne som udpegningsgrundlag). Afstanden mellem slamtørringsanlægget og grænserne til 
de nævnte fuglebeskyttelsesområder vil være ca. 6 og ca. 7,5 kilometer. 
 
Habitatområde H99 ”Østerø Sø” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 115), der er be-
liggende ca. 1,6 km mod sydøst, er udpeget for naturtyperne ”Kystlaguner og strandsøer”, 
”Enårig vegetation på stenede strandvolde”, ”Flerårig vegetation på stenede strande” og 
”Strandenge”. 
 
Habitatområde nr. H101 ”Kajbjerg Skov” (internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 117), 
ligger ca. 3 kilometer sydvest for anlægget. Udpegningsgrundlaget er ”Stor vandsalamander” 
og naturtyperne ”Flerårig vegetation på stenede strande”, ”Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn”, ”Bøgeskove på muldbund”, ”Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund” og ”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. 
 
Af Natura 2000-plan 2010-2015 for Centrale Storebælt og Vresen - Natura 2000-område nr. 
116 fremgår, at prognosen (bevaringsstatus) karakteriseres som ugunstig for Marsvin på 
grund af en markant nedgang i bestanden bl.a. som følge af bifangster af marsvin i fiskenet, 
og som ugunstig for Rev, bl.a. pga. for høj tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. 
For Ederfugl og Splitterne betages prognosen ligeledes som ugunstig. 
 
For Østerø Sø fremgår af Natura-2000 planen, at der er udpeget en række trusler i forhold til 
at opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget, bl.a. er næringsstofindholdet i 
kystlagunen højt, hvilket resulterer i forhøjet algemængde og dårlig sigt i vandfasen. Det er 
vurderet, at der er en betydelig intern belastning med næringsstoffer, der er ophobet i lagu-
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nens bund. Prognosen er vurderet ugunstig for Lagune på grund af stærkt forhøjet nærings-
stofindhold, og for Strandeng på grund af lille areal og fragmentering, invasive arter, tilgro-
ning og uhensigtsmæssig hydrologi. På grund af manglende kortlægning er prognosen for 
Enårig vegetation på stenede strandvolde og Flerårig vegetation på stenede strande” ukendt. 
 
For Kajbjerg Skov er i Natura-2000 planen anført, at prognosen er ugunstig eller vurderet 
ugunstig for skovnaturtyperne, fordi næringsstofbelastning med kvælstof fra luften overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet på næsten hele arealet og på grund af intensiv skov-
drift. Prognosen er på grund af manglende kortlægning angivet som ukendt for Stor vandsa-
lamander og for Strandvold med flerårige planter. 
 
Sammenfattende vurderes det, at slamtørringsanlægget ikke vil medføre påvirkninger, der vil 
kunne skade Natura-2000-områderne, herunder ikke medføre negative påvirkninger på de 
arter og naturtyper i områderne, der indgår i udpegningsgrundlaget.  
 
Fredninger 
Plantagen øst for Kommunekemi er fredskov og indgår tillige i fredningen af Knudshovedhal-
vøen. Fredningsbestemmelserne er fastsat i Naturklagenævnets afgørelse af 14. oktober 
2004. Fredningens formål er at sikre og fremme Knudshovedhalvøens landskabelige, natur- 
og kulturhistoriske værdier og rekreative bynære kvaliteter, herunder at regulere den fremti-
dige anvendelse af DSB's arealer. Desuden skal fredningen medvirke til at opretholde eller 
genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for 
(Østersø Sø). 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at slamtørringsanlægget ikke vil medføre påvirkninger, der vil kunne 
være til hindring for opfyldelse af fredningens formål.  
 
Naturbeskyttelse 
Arealerne langs fjordens østside er registreret som strandeng. Strandengsområdet fortsætter 
i et ca. 100 meter langt bælte op langs Lindholm Havnevej. 
 
Inden for erhvervsområdet er et mindre areal beliggende ca. 400 meter nordvest for det på-
tænkte slamtørringsanlæg registreret som beskyttet sø og mose. 
 
Der er i henhold til lokalplan nr. 124 ikke registreret jordfaste fortidsminder inden for lokal-
planområdet, men ifølge lokalplanen kan det ikke udelukkes, at arealet kan rumme sådanne. 

Grundvand 
Området er i grundvandsmæssig sammenhæng udpeget som område med begrænsede 
drikkevandsinteresser. 
 

Miljøvurdering 
Der skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til lov om mijløvur-
dering af planer og programmer (LBK nr. 936 af 24. september 2009). Reglerne er i høj grad 
sammenfaldende med de krav, som stilles til en VVM-redegørelse. 
 
Rapporten med miljøvurderingen er vedlagt som bilag til forslaget til kommuneplantillæg. 
 
I forbindelse med udstedelsen af det endelige kommuneplantillæg vil Miljøstyrelsen Odense 
udarbejde en sammenfattende redegørelse. 
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Forudgående debatfase 
Miljøcenter Odense (nu Miljøstyrelsen Odense) har forud for udarbejdelse af forslaget til 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlæg-
ningen. Hovedformålet med den første offentlige høring var at danne grundlag for VVM-
redegørelsens indhold. VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til 
planlægningen og dels i de indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante problem-
stillinger i forhold til miljøet bliver behandlet. 
 
Indkaldelse af ideer og forslag blev gennemført i perioden juni-august 2010. 
 
Ved udløbet af idéfasen var der indkommet bemærkninger fra Miljøcenter Ribe, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, Kystdirektoratet og Region Syddanmark. 
 
Region Syddanmarks bemærkninger omhandler jordforurening, idet der er kendskab til jord-
forurening på matriklen fra tidligere udførte forureningsundersøgelser. Regionen vurderer, at 
der må forventes afdækning af yderligere jord- og grundvandsforurening på dele af det be-
rørte projektområde, når der foretages grave-, bygge- og anlægsarbejde. Realiseringen af 
projektet kan kræve foranstaltninger for at sikre blandt andet indeklima i boliger og for at af-
skære kontakt med forurenet jord på ubefæstede offentligt tilgængelige arealer. Der vil lige-
ledes være behov for håndtering/flytning/bortskaffelse af forurenet jord. Bemærkningerne har 
været inddraget ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen.  
 
Miljøcenter Ribe, Kystdirektoratet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har alle meddelt, at 
man ikke har bemærkninger til sagen. 

Forudgående høringsperiode 
Miljøstyrelsen Odense har haft nærværende forslag til kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 28. februar 
2012 til den 24. april 2012. 

Den videre proces 
Da den offentlige høring af forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVM- redegørelse 
var afsluttet, var der ikke indkommet indsigelser og bemærkninger fra offentligheden til be-
handling hos Miljøstyrelsen Odense. Efterfølgende er der udarbejdet en sammenfattende re-
degørelse, som er sendt i høring i Nyborg Kommune. Nyborg Kommune har efterfølgende 
ved brev af 14. maj 2012 oplyst, at kommunen ingen bemærkninger har til den sammenfat-
tende redegørelse. 

Tilladelser og godkendelser 
Inden etablering af anlægget kan påbegyndes skal der indhentes en række tilladelser og 
godkendelser fra offentlige myndigheder. Bl.a. skal Miljøstyrelsen Odense meddele endelig 
godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. 
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Kommuneplantillæg 
Kommuneplantillægget retter sig til Nyborg Kommunes Kommuneplan 2009, og giver mulig-

 

Retningslinje 1 
.4 i Kommuneplan 2009 kan der etableres et anlæg for tørring af spilde-

  

Figur 3. Rammeområde 1.E.4 Nyborg, Erhvervsområde øst, KK 

ældende rammebestemmelser for område 1.E.4 i kommuneplanen ændres ikke. 

edenstående gældende rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 for anlæg med særlige 

ammebestemmelser for virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
forebyggelse af 

mkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenheds-

t 

ammebestemmelser for risikovirksomheder 
kal der ved planlægning af arealanvendel-

hed for etablering og drift af ”Anlæg for tørring af spildevandsslam”. Rammeområdet vist på 
figur 3 vil efter vedtagelsen af kommuneplantillægget være omfattet af følgende retningslinje
og rammebestemmelser jfr. planlovens § 11g: 

I rammeområde 1.E
vandsslam inden for rammerne af den tilhørende VVM-redegørelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G
 
N
beliggenhedskrav og for risikovirksomheder ændres ikke. 
 
 
R
Kommunekemi er i den kategori af virksomheder mv., hvortil der af hensyn til 
forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.  
 
O
krav, udlægges der et konsekvensområde på i udgangspunktet 500 m. Ændring af konse-
kvensområdet må bero på en konkret miljømæssig vurdering. Inden for konsekvensområde
må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere 
undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt, herunder at Miljøsty-
relsens vejledende støjgrænser kan overholdes. 
 
 
R
Jf. Risikobekendtgørelse nr. 1666 af 14.12.2006 s
se tages hensyn til behov for passende afstande mellem virksomheder og risikofølsomme 
anvendelser. 
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Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisteren-
de risikofølsom anvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikofor-
holdene er acceptable og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Omkring risikovirksomheder ud-
lægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m eller på baggrund af en konkret risi-
kovurdering. 
 
Inden for konsekvensområder må der ikke etableres risikofølsom anvendelse som f.eks. of-
fentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder som på grund af deres karakter 
er af særlig interesse eller særligt følsomme. Desuden må der ikke etableres boligområder, 
veje og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabs-
styrelsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare, 
medmindre det er vurderet, at risikoforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. 
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Bilag 
 

Miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven 

Lovmæssig baggrund 

Planlovens VVM-regler er udformet som en konsekvens af EU´s VVM-direktiv fra 1985 med 

 

 
r, 

dstedelse af et kommuneplantillæg for anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommu-

s § 

r, 

iljøvurderingen skal gennemføres af den myndighed, som er ansvarlig for udarbejdelsen af 

iljøvurderingsloven indeholder regler for tilvejebringelsen af en miljøvurdering. Reglerne er i 

r 

1. et krav om høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til plan, in-

kilt udarbejdelse af den nævnte miljørapport, der er en beskrivelse og 

 myndigheden vil overvåge de væsentlige 

n sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn 

or så vidt angår nr. 1, er Nyborg Kommune, Miljøcenter Ribe, Region Syddanmark, Er-
, 

or så vidt angår nr. 2 er nærværende bilag med nedenstående bemærkninger til planforsla-
gets væsentligste miljøpåvirkninger og alternativer udformet med henblik på - sammen med 
den faglige uddybning i VVM-redegørelsen - at udgøre den nævnte miljørapport. 

senere ændringer. VVM-reglerne gælder for konkrete projekter. EU supplerede i 2001 VVM-
reglerne med et direktiv om miljøvurdering af bestemte planer og programmer. De nye regler
betyder, at man skal se på planers og programmers mulige indvirkning på miljøet allerede 
ved udarbejdelsen af overordnede planer, hvis sådanne planer kan siges at fastlægge ram-
mer for anlægstilladelser til visse nærmere angivne projekter. Disse regler fremgår i Dan-
mark af miljøvurderingsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009. Loven
gælder for planer og programmer inden for en række nærmere fastlagte forvaltningsområde
som i medfør af lovgivningen tilvejebringes – eller ændres – af offentlige myndigheder.  
 
U
nekemi a/s i Nyborg, Nyborg Kommune, tilvejebringes efter planlovens kommuneplanbe-
stemmelser og er efter Miljøstyrelsen Odenses vurdering omfattet af miljøvurderingsloven
3, stk. 1. I henhold til denne bestemmelse skal blandt andet kommuneplantillæg, som fast-
lægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til en lang række nærmere angivne projekte
ledsages af en særlig miljøvurdering, en ”miljørapport”. Det drejer sig blandt andet om pro-
jekter, der er anført på miljøvurderingslovens bilag 3 og/eller 4. 
 
M
den pågældende plan, i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense.  
 
M
høj grad sammenfaldende med de krav, der stilles til en VVM-proces, og de er dermed til 
dels opfyldt, når VVM-processen er gennemført efter reglerne. Der er dog fire punkter, hvo
der er særlige miljøvurderingskrav. Det drejer sig om: 
 

den der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i 
miljørapporten, 

2. et krav om særs
vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemfø-
relse og af rimelige alternativer til projektet, 

3. et krav om et særskilt program for, hvorledes
miljøpåvirkninger af planen, 

4. et krav om udarbejdelse af e
er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i 
offentlighedsfasen, er taget i betragtning, samt hvorfor den vedtagne plan er valgt på 
baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet. 

 
F
hvervs- og Økonomiministeriet, Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Kystdirektoratet
blevet hørt i forbindelse med VVM-processens idéfase. 
 
F
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For så vidt angår nr. 3 henvises til VVM-redegørelsens afsnit 9, idet kommuneplantillægget i 
sig selv ikke vurderes at udløse behov for opstilling af et særskilt overvågningsprogram. 
 
For så vidt angår nr. 4 vil den sammenfattende redegørelse blive udarbejdet efter den offent-
lige høring om forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 
 

Væsentligste miljøpåvirkninger 

 
Risiko 

kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
rlige stoffer. Virksomheden har status som en kolonne 3-virksomhed og har som følge her-

bejdet en sikkerhedsrapport i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 4. Sik-
 

ts drift er det vurderet, at en eksplosion forårsaget af afdampet metan vil 
unne forårsage skade på en kølecontainer for opbevaring af peroxider, der er opstillet ca. 

i 

dsvis tørreprocessen og fra modtageanlægget for vådt slam vil blive renset, 
den det ledes til det fri via en 50 meter høj skorsten.  

 
gsanlæg. Resultaterne heraf viser, at 

ældende krav til virksomhedens samlede lugtbidrag i omgivelserne, under drift af slamtør-

ning af luftkvaliteten i omgivelserne. 

elsen af 2007. Resultaterne af denne kortlægning, der lå til grund for Miljøcenter Odenses 
dering af støjvilkårene i den gældende miljøgodkendelse i 2009, viste at støjgrænserne 

støjmæssige betydning af et kommende slam-
rringsanlæg. 

 
arginalt til virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne, og at gæl-

ende støjgrænser for den samlede virksomhed, jfr. Miljøcenter Odenses afgørelse af 27. 
november 2009, fortsat vil kunne overholdes.  

Kommunekemi er omfattet af be
fa
af udar
kerhedsrapporten belyser bl.a. risikoen i omgivelserne, hvis der skulle ske et større uheld på
virksomheden. 
 
På baggrund af konsekvensberegninger for de identificerede uheldsscenarier som led i slam-
tørringsanlægge
k
30 m fra slamsiloerne. Det er dog vurderet, at det alene vil være de udvendige dele af køle-
containeren, som vil kunne tage skade, og at en eksplosion ikke vil kunne initiere et uheld 
oplaget af peroxider. 
 
For at minimere risikoen for uheld vil anlægget blive forsynet med en række sikkerhedsfor-
anstaltninger 
 
Luftforurening 
Luft fra henhol
in
 
Der er foretaget målinger og beregninger af lugtbidraget fra såvel eksisterende lugtkilder på
virksomheden som bidraget fra et kommende slamtørrin
g
ringsanlægget, vil være overholdt med god margen. 
 
På baggrund af erfaringer og måleresultater fra lignende anlæg er det samtidig vurderet, at 
anlægget ikke vil afstedkomme en uacceptabel påvirk
 
Støj 
Virksomheden har senest fået udført en støjkortlægning af eksisterende aktiviteter i begyn-
d
revur
for den samlede virksomhed var overholdt.  
 
Støjkortlægningen er opdateret i 2008 i forbindelse med etableringen af et nyt modtagean-
læg og er i 2010 opdateret for at belyse den 
tø
 
Det fremgår af resultaterne af den opdaterede støjkortlægning, at slamtørringsanlægget kun
vil bidrage helt m
d
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-

t vil efter forrensning blive ledt til Nyborg Renseanlæg. 

tater fra et forsøgsanlæg og det modtagne slams forven-
de indhold af miljøfremmede stoffer vurderet, at spildevandet ikke vil have en hæmmende 

ret, at spildevandet, ved 
dledning fra det offentlige renseanlæg, ikke vil bidrage til uacceptable koncentrationer af 

uligt at opsamle f.eks. slukningsvand i forbindelse med 
n eventuel brand i anlægget. 

 
tes derfor ikke at ske en øget termisk påvirkning af Nyborg 

jord, som led i slamtørringsanlæggets drift.  

-
øsning), der fremkommer under drift af anlæg-

ets renseforanstaltninger, forventes anvendt til jordbrugsformål eller til tekniske formål på 
en for Kommunekemi. Der vil herudover fremkomme mindre affaldsmængder, der vil 

000 områder, herunder ”Centrale Storebælt 
g Vresen” og ”Østerø Sø” og ”Kajbjerg Skov”, ved etablering og drift af anlægget vil være 

elige. Planen vurderes således ikke at ville skade Natura-2000 områder.  

ur-

andskab 
si-

ioner vurderes det ikke at ville medføre en 
derligere væsentlig påvirkning af kystlandskabet eller have negativ betydning for landskabe-

 i øvrigt. 

 
Spildevand 
Ved fuld udnyttelse af anlæggets kapacitet vil den samlede spildevandsmængde fra anlæg
get udgøre ca. 80.000 m3 om året. 
 
Spildevande
 
Det er med baggrund i analyseresul
te
effekt på renseprocesserne i renseanlægget. Endvidere er det vurde
u
miljøfremmede stoffer i Storebælt. 
 
Tag- og overfladevand vil blive ledt til det offentlige regnvandssystem via virksomhedens ek-
sisterende system for overfladevand, som er forsynet med overvågning, alarm og opsam-
lingsbassin. Det vil således være m
e
 
Kølevand 
Kølevand til kondensation vil i lighed med de nuværende forhold så vidt muligt blive taget fra
fjernvarmesystemet. Der forven
F
 
Affald 
Det tørrede spildevandslam vil blive afhændet til forbrændingsanlæg med henblik på energi
udnyttelse. Ammoniumsulfat (40 % vandig opl
g
eller ud
kunne bortskaffes inden for bestående ordninger.
 
Natur 
På grundlag af undersøgelserne udført som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er det 
vurderet, at de potentielle påvirkninger af Natura-2
o
ubetyd
 
Projektet vurderes heller ikke, at ville medføre ødelæggelse af plantearter, som er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det nat
lige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. 
 
Ligeledes vurderes det, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de naturbeskyttede 
områder beliggende i nærheden af planområdet. 
 
L
Det planlagte anlæg vil blive synligt fra kysten, men da anlægget placeres i tilknytning til ek
sterende industrielle anlæg af tilsvarende dimens
y
lige forhold
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